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ЗАПОВЕД №91/29.03.2018 г. 

 

 

На основание чл.258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41, 42 и 44, ал.1 от 

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, 

Утвърдена от Кмета на община Петрич система за приема в общинските училища на 

територията на гр. Петрич, решение на Педагогически съвет, протокол №7 от 

27.03.2018 г. и Становище на Обществения съвет на III ОУ „Гоце Делчев“, протокол 

№5/26.03.2018 г. от проведено заседание 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година както 

следва: 

І. Брой на паралелките в първи клас –  3/три/; 

ІІ. Брой на учениците – максималния съобразно ДОС за физическата среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР 

и стандарта за финансиране на институциите; 

ІІІ. При наличие на по-голям брой подадени заявления ще се прилагат следните 

задължителни критерии: 

Основен критерий: 

- Близост до училището – от 6 до 2 т. в рамките на гр. Петрич, 1 т. за жители 

на общината. 

Допълнителни критерии: 

- деца на учители и служители в училището – 3 т. 

- деца завършили ПГ в училището – 3 т. 

- деца на бивши възпитаници на училището – 3 т. 

- други деца от семейството обучаващи се в училището – 2 т. 

- близост до местоработата на родителите – 2 т. 

- деца с двама починали родители – 2 т. 

- деца на инвалиди – 2 т. 

- деца с трайни увреждания над 50% – 1 т. 

- деца със СОП – 1 т. 

- деца близнаци и тризнаци – 1 т. 

ІV. График на дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас в 

общинските училища съгласно утвърдения от Кмета на Община Петрич график за 

прием на територията на гр. Петрич за учебната 2018/2019 година. 



 

VІ. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-приема, която приема 

заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на учениците в 

състав: 

Председател: Борислав Тренчев – ЗДУД  

Членове: София Иванова – касиер-счетоводител, 

Димитър Немчев - Ръководител на направление "ИКТ", 

Иванка Коцалова – учител, 

Снежана Иванова – учител, 

Мария Дончева – учител. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани за сведение. 

Екземпляр от настоящата заповед да бъде поставен на двата входа на училището 

и на официалната интернет страница. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Людмила Вардарска – ЗДУД. 

 

 

 

Директор: 

Симеон Попов 


